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 چکیده :

زمينه يابي به سواالتي در خصوص ويژگي هاي -اين پژوهش سعي داشته است تا در چارچوب يك طرح توصيفي

معيشي، روابط -حرفه اي، وضعيت اقتصادي-اجتماعي، وضعيت آموزشي-جمعيت شناختي، وضعيت فرهنگي

ور پاسخ دهد. اجتماعي، شرايط شغلي و شرايط سالمت رواني مربيان ورزشي استان هاي مختلف كش-خانوادگي

-متغير،وضعيت فرهنگي01در اين بررسي هشتاد و دو متغير در ابعاد مختلف )ويژگي هاي جمعيت شناختي 

متغير، روابط خانوادگي و  24معيشتي-متغير، وضعيت اقتصادي6حرفه اي -متغير، وضعيت آموزشي8اجتماعي 

ورد مطالعه قرار گرفت. بررسي كنوني در متغير( م 01متغير و سالمت رواني  2متغير، شرايط شغلي  3اجتماعي 

نفرمربي از بيست و  01024دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول كه از روش سرشماري استفاده شد، در نهايت 

اجتماعي، وضعيت -پنج استان شركت كردند. در اين مرحله ويژگي هاي جمعيت شناختي، وضعيت فرهنگي

تي مربيان مورد ارزيابي قرار گرفت. در مرحله دوم كه براي ارزيابي معيش-حرفه اي و وضعيت اقتصادي-آموزشي

روابط خانوادگي و اجتماعي، شرايط شغلي و سالمت رواني مربيان برنامه ريزي شده بود، حدود ده درصد مربيان 

ه شركت كننده در مرحله اول به روش تصادفي ساده انتخاب گرديدند و تعداد افراد شركت كننده در اين مرحل

نفر بوده است. براي جمع آوري داده ها از سه ابزار استفاده شد:الف( چك ليست محقق ساخته ويژگي  0044

( و ج( 0181كوب،ب( پرسشنامه كيفيت زندگي)اونزو اقتصادي، -اجتماعي-فرهنگي-هاي جمعيت شناختي

بدست آمده با استفاده از (. داده هاي 0182( متعلق به دراگوتيس و همكاران)SCL-90-Rپرسشنامه نود عالمتي)

مورد تجزيه و تحليل قرار  t، آزمون پيگيري شفه و آزمون Fشاخص هاي آمار توصيفي،آزمون خي دو، آزمون 

 گرفت. برخي از مهمترين نتايج تحقيق به شرح زير است:

سال  46-32درصد( در دامنه سني  7/23بيشتر مربيان) -4درصد( متاهل بوده اند.  66/63بيشتر مربيان) -0

 26/64درصد مربيان را زن و 62/34-2درصد( فرزند اول خانواده بودند. 60/44اغلب مربيان) -3قرار داشتند.

بيشترين  -6درصد( در رشته فوتبال فعاليت مي كردند. 66/00اغلب مربيان) -6درصد را مرد تشكيل مي دادند.

درصد( يكي از  40/36صيلي اغلب مربيان )رشته تح-7درصد( داراي مدرك ديپلم بودند.  61/26تعداد مربيان)

بيشتر  -1سال بودند.  01تا  0درصد مربيان داراي سابقه بين  40/73-8گرايش هاي علوم انساني بود. 

 بيشترين مدرك مربيگري-01درصد( مربيگري شغل دوم آنها بود.  07/26مربيان)

 ان داراي منزل شخصي بودند.درصد مربي 4/33 -00بوده است. 3درصد( مدرك درجه  12/81مربيان) 



درصد( در مساحت  80/41اكثر مربيان) -03درصد( در دو اتاق زندگي مي كردند. 24/24بيشتر مربيان) -04

تصويري)تلفن و تلويزيون( و لوازم و -اكثر مربيان داراي امكانات صوتي-02متر زندگي مي كردند.  041كمتراز 

درصد داراي تلفن 06/07درصد داراي مستغالت، 2/7-06بودند.  امكانات زندگي)مانند يخچال، گاز و كولر (

درصد( حسابهاي بانكي مربيان،  2/21باالترين فراواني)-06درصد داراي ماشين شخصي بودند.18/01همراه و 

 0/42درصد( و تامين اجتماعي) 16/42باالترين نوع بيمه مربيان  بيمه خدمات درماني)  -07حساب جاري بود.

بهترين ميزان روابط زناشويي متعلق به - -01درصد از همسران مربيان شاغل بودند. 10/23 - 08 درصد( بود .

( و 44/1(، روابط با فرزندان متعلق به مربيان آذربايجان غربي) با ميانگين76/2مربيان استان اصفهان) با ميانگين 

هترين شرايط شغلي گزارش شده مربوط به ب -41( بود.71/7روابط با اقوام متعلق به استان گلستان) با ميانگين 

بهترين كيفيت زندگي گزارش شده از آن مربيان اصفهان) با  -40مربيان استان هاي اصفهان،قم و كرمانشاه بود.

( و 22/1باالترين سطح سالمت رواني متعلق به مربيان استان قم) با ميانگين -44( بوده است.08/7ميانگين 

بيشترين موارد مشكوك به  -43( بوده است.06/0بيان استان تهران) با ميانگين پايين ترين آن متعلق به مر

بين مربيان استان هاي مختلف در  -42درصد( مشاهده گرديد. 4/40مشكالت رواني در بين مربيان استان تهران)

معيشتي از لحاظ آماري -حرفه اي و وضعيت اقتصادي-اجتماعي، وضعيت آموزشي-زمينه وضعيت فرهنگي

بين مربيان استان هاي مختلف از لحاظ روابط خانوادگي و اجتماعي) روابط  -46اوت وجود داشته است.تف

زناشويي، روابط با فرزندان وروابط با اقوام( ، شرايط شغلي) ويژگي هاي شغلي، رفتار شغلي و رضايت شغلي( و 

ان استان هاي متعدد از نظر بين مربي -46همچنين كيفيت زندگي از لحاظ آماري تفاوت وجود داشته است.

بين مربيان  -47ميزان سالمت رواني و موارد شيوع مشكالت احتمالي رواني تفاوت معناداري وجود داشته است. 

بين  -48اجتماعي تفاوت آماري مشاهده گرديد. -داراي گرايش هاي مختلف تحصيلي از نظر وضعيت فرهنگي

ميزان سالمت رواني مربيان  -41رواني تفاوت آماري ديده شد. مربيان رشته هاي مختلف ورزشي از نظر سالمت 

 كيفيت زندگي مربيان زن بهتر از مربيان مرد بوده است. -31زن بيشتر از مربيان مرد بوده است. 

-به طور كلي بين مربيان ورزش استانها از لحاظ ويژگيهاي جمعيت شناختي و وضعيت اقتصادي،اجتماعي

 وتهايي وجود دارد.فرهنگي و روانشناختي تفا

اجتماعي ، وضعيت -ويژگيهاي جمعيت شناختي، وضعيت اقتصادي –: مربيان ورزش  واژه های کلیدی

 آموزشي، سالمت رواني-فرهنگي
 


